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Adolescente denuncia 
abuso sexual em V. Cruz

Entre Sta. Cruz e Vera Cruz, batida em três carros

Polícia Civil prende jovem por receptação

Um homem foi detido na 
manhã de ontem após colidir 
em pelo menos três veículos 
entre Santa Cruz e Vera 
Cruz. A abordagem, efetua-
da pela Brigada Militar de 
Vera Cruz na avenida Nes-
tor Frederico Henn, ocorreu 
após denúncia realizada pelo 
190. Conforme os registros, 
tanto na Delegacia de San-
ta Cruz quanto na de Vera 
Cruz, o homem, que apre-

sentava visíveis sinais de em-
briaguez, colidiu o carro em 
outro veículo, por volta das 
8h05min, nas proximidades 
do Santuário de Schoenstatt, 
na BR-471. Mais tarde, por 
volta das 8h30min, ainda co-
lidiu em outros dois veículos 
estacionados em Vera Cruz: 
um na rua Roberto Gruen-
dling, perto do Posto do Ico, 
e outro na Nestor Frederico 
Henn, em frente à Prefeitura.

Por volta das 9h30min, o 
responsável pelos acidentes 
estava detido na Delegacia 
de Polícia de Vera Cruz, onde 
o registro por embriaguez 
ao volante e fuga do local 
do acidente foi registrado. O 
condutor se recusou a fazer 
o teste do etilômetro. O carro 
do indivíduo, um Polo, de cor 
prata e placas de Santa Cruz, 
ficou apreendido até ser reti-
rado por outro condutor.

A Polícia Civil, por meio da 
Delegacia de Repressão aos 
Crimes Contra o Patrimônio 
das Concessionárias e os Ser-
viços Delegados (DRCP), do 
Departamento Estadual de In-
vestigações Criminais (DEIC), 
prendeu na quarta-feira, dia 
16, um homem por recepta-
ção, em Vera Cruz. Durante 
ação conjunta com empresa 
concessionária de serviço 

público, quatro baterias de 
veículos foram apreendidas, 
sendo uma em Santa Cruz 
e três em Vera Cruz. A ação 
faz parte da Operação Metal, 
ação contínua no combate à 
receptação de fios, cabos de 
cobre e baterias de veículos.

Segundo o delegado Lucia-
no Dias Peringer, os policiais 
civis, juntamente com técnicos 
de empresa, foram até uma 

loja de instalação de som au-
tomotivo de Santa Cruz, onde 
foi localizada uma bateria. “O 
indivíduo que deixou o objeto 
no local foi identificado e os 
policiais civis foram até Vera 
Cruz, para encontrá-lo”, rela-
tou o delegado. Em Vera Cruz 
foram apreendidas outras três 
baterias e o homem preso 
em flagrante, por receptação 
qualificada.

Menina de 16 anos relatou ao Conselho Tutelar, na tarde de quarta-feira, que a 
violência ocorreu entre os anos de 2008 e 2015 e foi praticada pelo padrasto
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EM tempos de comunicação instantânea, as redes sociais 
conseguiram provar sua eficiência para divulgar ideias, 
arregimentar admiradores, motivar apoios e votos às mais 
diferentes causas e pleitos. Foi o grande estratagema que 
Jair Bolsonaro usou para chegar à Presidência da República. 
E continua a usar. Todos os contratos publicitários com a 
grande mídia estão sendo auditados. Mas, nota-se também, 
movimentos de desconfiança, de grupos que antes eram 
apoiadores. Ora, são apenas 18 dias de uma nova gestão 
executiva. É preciso considerar que fantasmas dos governos 
anteriores ainda arrastam suas correntes pelo Planalto e nos 
corredores palacianos adjacentes, eis que atrelados a ideolo-
gias contrárias e pouco dispostos a renunciar aos privilégios 
da nobreza. Foram mais de duas décadas de governos de 
esquerda e que não se muda simplesmente virando a chave. 
Com acertos e erros, um novo sistema político está começan-
do. Isso incomoda muita gente.

NUMA ebulição constante, os grupos nas redes sociais se 
mobilizam agora para impedir a ascensão de um espécime 
político que escapou da degola das urnas. O “calhordus 
corruptus” é a bola da vez. Ele tenta chegar à presidência 
do Senado, mesmo autuado em mais de uma dúzia de in-
quéritos e processos, alguns adormecidos nos escaninhos 
da Suprema Corte. À frente dos protestos está o procurador 
federal Deltan Dallagnol, que já denunciou dezenas de polí-
ticos, empreiteiros e executivos envolvidos na operação Lava 
Jato. O representante do nefasto coronelismo político teve a 
desfaçatez de publicamente declarar, que se for o presidente 
do Senado, ajudará na aprovação da reforma da previdência. 
Ora, é mais uma das suas sórdidas barganhas com as quais se 
sustenta há décadas no poder. Exemplo típico do que fazem e 
acontecem num sistema onde tudo é possível com jeitinho e 
acerto de conveniências. E nós, brasileiros, fazemos de conta 
que está tudo bem.

APÓS a cerimônia da posse, causou certa surpresa a pre-
sença do presidente boliviano Evo Morales. Cumprimentou 
efusivamente Jair Bolsonaro, e o que mais impressionou foi 
o esforço de ambos em diminuir a diferença ideológica que 
os separa. Além do gesto protocolar e diplomático, a apro-
ximação de Evo ao novo governo brasileiro tem o objetivo 
de garantir à Bolívia o acesso também a países com econo-
mias fortes com as quais o Brasil se relaciona. A Bolívia é a 
economia que mais cresce entre os vizinhos com a mesma 
ideologia. Até por isso Morales negou acolhida ao terrorista 
italiano Cesare Battisti, preso em Santa Cruz de La Sierra, e o 
entregou diretamente às autoridades italianas, sem nenhum 
incidente diplomático com o governo brasileiro, porque está 
perfeitamente dentro do princípio de soberania. Brasil e 
Bolívia têm interesses maiores a preservar do que disputas 
por um terrorista que era abrigado e sustentado com o nosso 
dinheiro.

DO lado de cá do rio Pardinho as redes sociais também têm 
queixas pelos embaraços que o asfaltamento da av. Nestor F. 
Henn vem causando. Ora são pelo transtorno no trânsito, ora 
pela poeira, ora pelo ruído e por aí vai. Pois é, não tem como 
agradar todo mundo. De longa data vinham reclamações 
das constantes intervenções no calçamento da via por causa 
das deformações e buracos. Ou então, dizia-se que a cidade 
tinha as piores ruas calçadas do estado. Quando finalmente 
estamos prestes a ter uma nova rua asfaltada no centro, há 
quem ache ruim. Toda intervenção no trânsito sempre causa 
desconforto. Isso vale também para as estradas. As obras es-
tão sendo feitas parcialmente numa época apropriada, pois 
coincide com as férias escolares e também quando muitas 
famílias estão em viagem. Enquanto os serviços estão em an-
damento, recomenda-se prudência e bom senso ao transitar 
pela avenida. E que venham mais ruas por asfaltar.

O Conselho Tutelar de Vera 
Cruz recebeu, na tarde de 
quarta-feira, dia 16, denúncia 
de uma adolescente, que con-
tou ter sofrido abusos sexuais 
durante sete anos. A violência 
teria ocorrido dentro de casa, 
no período de 2008 a 2015, e 
praticadas pelo padrasto. A jo-
vem, hoje com 16 anos, chegou 
a dizer para a mãe dos abusos, 
que não acreditou na garota. 
Com isso, ela procurou ajuda 
no Conselho.

Durante a tarde de quarta-
feira, o órgão foi até a residên-
cia da família, localizada no 
interior do município, e retirou 
a menina de casa. Ela está, ago-
ra, morando com uma família 
substituta. O registro da ocor-
rência do abuso foi feito na 
Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA), de San-
ta Cruz do Sul. No entanto, 

o caso será investigado pela 
Polícia Civil de Vera Cruz.

Segundo o coordenador do 
Conselho Tutelar do municí-
pio, Sandro Schipper, ao órgão 
compete proteger crianças 
e adolescentes. “A menina 
chegou até nós e relatou os 
abusos. Conforme a lei Joan-

No Direito, existe a prescrição, que significa, de forma resumida, 
a extinção da possibilidade de o Estado punir o autor de um 
crime ou uma contravenção, por aquele não ter exercido o seu 
direito de ação no tempo que lhe cabia. Esse prazo varia confor-
me o tamanho da pena. No entanto, a lei 12.650/2012 alterou 
o Código Penal para a contagem do prazo de prescrição contra 
a dignidade sexual praticada contra crianças e adolescentes, a 
qual ficou conhecida como Lei Joanna Maranhão, em homena-
gem à nadadora que denunciou os abusos a que foi submetida 
durante a infância por um treinador. A contagem de tempo para 
a prescrição só começa na data em que a vítima fizer 18 anos, 
caso o Ministério Público não tenha antes aberto a ação penal 
contra o agressor. Assim, as vítimas de estupro possuem até 20 
anos após a prática dos crimes para denunciarem o agressor. A 
primeira denúncia pode ser feita no Conselho Tutelar, a exem-
plo do caso ocorrido nesta semana em Vera Cruz.

na Maranhão, mesmo que o 
abuso tenha ocorrido há mais 
tempo, a denúncia pode ser 
feita e a investigação [a cargo 
da Polícia] aberta”, explica. 
Ao Conselho, a garota disse 
que soube da possibilidade de 
denunciar pela televisão, em 
uma novela.


